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Årsmelding for 2013 
 
Generalforsamling 
Møtet ble avholdt i forbindelse med vintermøtet i selskapet/foreningen 6. mars 2013.  
Regnskapet for 2012 ble godkjent av revisor og av generalforsamlingen. 
Nytt styre ble valgt i henhold til legeforeningens lover for perioden 2013- 2015. Det nye 
styret består av Leder Anders Palmstrøm Jørgensen, nestleder Bjørn Gunnar Nedrebø, 
kasserer Mikkel Høiberg og sekretær Stine Lyngvi Fougner.   
 
 
Møter 

1. Vintermøtet ble avholdt Hotel Britannia Trondheim 6-8. mars 2013.  
2. Foreningen var representert på Norsk Indremedisinsk Høstmøte 30.10-1.11. 

Anders P Jørgensen: Dekket tema ”feber av ukjent årsak” med endokrinologens 
øyne. Valdemar Grill snakket om LADA under tema nytt fra grenforeningene.  

3. FaMe-møter en gang i halvåret (APJ og MH).  
4. DNLFs dialogkonferanse 2013 (AJ) 
5. Lederseminar 17-18. januar 2013 (BGN) 
6. DNLF arbeidsgruppe spesialitetsstruktur i indremedisin. Flere møter (APJ og 

MH). 
7. Årsmøtet ECE København mai 2013 (AJ) 
8. ECE affiliate society meeting Wien September 2013 (MH) 

 
 
Hva styret ellers har jobbet med i perioden 

1. Søkt og fått tildelt støtte ”Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet”. 
Planlagt og arrangert oppstartsmøtet 30-31 januar for arbeidet med Nasjonal 
veileder i endokrinologi i henholdt til vedtak fattet på årsmøtet 2013. 

2. Tett dialog med Vintermøte 2014 arrangøren i Trondheim (Sven Carlsen, Bjørn 
Olav Åsvold, Stine L Fougner) gjennom hele året. 

3. Dialog gjennom hele året med kurskomiteen i Göteborg for det planlagte kurset i 
Thyreoidea, bein og kalsium” 20-24 januar 2014, og tilsvarende med 
kurskomiteen i Stockholm for kurset ”hypofyse og binyre” i uke 40, 2014.  

4. Sekretær Stine L Fougner er skolert i ny nettløsning for foreningens hjemmeside 
og sørger for at hjemmesiden er oppdatert.  

5. Leder Anders P Jørgensen har fortløpende holdt medlemmene orientert om 
viktige spørsmål gjennom meldinger fra legeforeningens medlemsportal. Viktig 
informasjon er formildet også til de som bare er medlem av Norsk Selskap for 
Endokrinologi. 

6. Mikkel Høiberg er valgt inn som representant fra FaMe valggruppe 
indremedisinske fag og møter til landsstyremøtet i DNLF. 

 
Forskningspris og forskningsstipend 



- Simon Erling Nitter Dankel, ved Medisinsk Institutt Universitetet i Bergen ble 

tildelt Reisestipend fra Norske Selskap for Endokrinologi på 100 000 kr.  

- Johan Svartberg ved Medisinsk Klinikk Universitetssykehuset Nord-Norge i 

Tromsø ble tildelt 100 000 kr fra Nils Normans Minnegave til støtte for 

endokrinologisk forskning.  

- Pris for beste abstrakt ved årets vintermøte ble tildelt Marianne Øksnes. 

 
 
Consul-kursene 
De felles nordiske consulkursene har fra 2010 kun vært i samarbeid med Sverige. Vi 
jobber med en bedre løsning for samarbeidet med Den Svenske endokrinologi 
foreningen. Vi har lykkes med å øke antallet norske foredragsholdere til neste kurs uke 
40 2014 i Stockholm.  
 
Økonomi 
Norsk Selskap for Endokrinologi har solid økonomi. Drift av vintermøtet er selskapet sin 
klart største kostnad. 
Regnskap for 2012 blir presentert på årsmøtet.  
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